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Dalyvavimas SIEF – svarbiausi 
patarimai 
SIEF (Informacijos apie cheminę medžiagą 
apsikeitimo forumai) yra savarankiški – jie 
nepriklauso ECHA. Kartu jie atlieka labai 
svarbų vaidmenį taikant REACH reglamentą 
ir ECHA nori padaryti viską, ką gali, 
sėkmingai jų veiklai užtikrinti. 
 
SIEF sudaro įmonės, kurios ketina 
užregistruoti tas pačias medžiagas. Įmonės 
siekia palengvinti keitimąsi duomenimis tarp 
įmonių ir taip išvengti tyrimo dubliavimo bei 
susitarti dėl klasifikacijos ir ženklinimo, jei 
tarp registruotojų yra skirtumų. Nariai taip 
pat turi pateikti kitiems esamus tyrimus, 
atsižvelgti į kitų prašymus suteikti 
informaciją ir dirbti kartu, kad identifikuotų ir 
atliktų papildomus tyrimus, jei jų reikėtų. 
Visu šiuo darbu siekiama informaciją apie 
kiekvieną medžiagą pateikti vienu metu ir 
bendrai, atliekant kuo mažiau papildomų 
tyrimų su gyvūnais ir patiriant kuo mažiau 
išlaidų. 
  
Pramonės suinteresuotosios šalys 
informavo ECHA, jog buvo sunku  
pasiekti, kad kai kurie SIEF pradėtų veikti, 
taip pat apie galimas ryšių palaikymo tarp 
narių problemas.  
 

ECHA neseniai surengė pramonės 
suinteresuotųjų šalių ir Komisijos darbuotojų 
susitikimą. Susitikime siekta aptarti 
iškilusias problemas, paaiškinti SIEF narių 
reikalavimus ir padėti užtikrinti pramonės 
suinteresuotųjų šalių dalijimąsi geriausia 
patirtimi.  
 
Toliau pateiktos pastabos skirtos įmonėms 
ir išryškina pagrindines diskusijų ir galimų 
sprendimų sritis. ECHA pripažįsta, kad tai 
naujas procesas ir kad greičiausiai kils ir 
kitų klausimų, taip pat gali reikėti tolesnių 
diskusijų. Mes ir toliau teiksime pagalbą, 
paisydami REACH reglamente nustatytų 
apribojimų, kad padėtume užtikrinti, jog 
SIEF ir registruotojai galėtų atlikti jiems 
skirtas užduotis. ECHA taip pat parengė 
Rekomendacijas keitimuisi duomenimis, kad 
padėtų SIEF atlikti savo užduotis, kurios 
susijusios su kai kuriais toliau iškeltais 
klausimais. 
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KODĖL TAI LABAI SVARBU JŪSŲ 
ĮMONEI 

Labai svarbu, kad jūs kuo skubiau 
pradėtumėte dalyvauti pagal jūsų medžiagą 
tinkamiausiame SIEF. 
 
Tai daroma pirmą kartą, terminai trumpi, o 
SIEF nariai gali užtrukti, kol susitars dėl 
svarbiausių klausimų. Taigi, jei dar 
neprisijungėte, padarykite tai dabar. 
Registracijos dokumentų pateikimo terminai 
nustatyti REACH reglamente ir ECHA neturi 
galių juos pakeisti, taigi jums reikia 
pasistengti nepraleisti jų. Pagal įstatymus, 
jei iki to laiko neturėsite galiojančios 
registracijos, jums reikės nutraukti gamybą 
arba importavimą.  

 
SAVO VEIKSMUS PATVIRTINKITE 
DOKUMENTAIS  

Kaip minima toliau, kai kurios SIEF 
kylančios problemos susijusios su 
informacijos perdavimu arba jo stoka. 
Pavyzdžiui, neveikiančios arba 
nereaguojančios SIEF sudarymo 
priemonės, neduodami galimų SIEF narių 
atsakymai arba problemos nustatant, ar 
reikia skaidyti arba sujungti SIEF. 
Atsižvelgiant į tokius sunkumus, svarbu 
registruoti, ką ir kodėl jau padarėte, jei 
vėliau kiltų kokių nors sunkumų. 

 
SIEF SUDARYTOJAS (SFF) 

SFF vaidmuo neapibrėžtas REACH 
reglamente. Tačiau ketinta leisti savanoriui 
inicijuoti SIEF ir paskatinti įmones dirbti 
kartu. Jo vaidmuo trumpai apibrėžtas 
Rekomendacijose keitimuisi duomenimis 
(38 psl. 4.5.2 dalis). 
 
Jei dabartinis SFF neatlieka savo darbo ar 
galbūt naudojasi išankstiniu SIEF kaip 
galimybe užsidirbti pinigų arba blokuoti ar 
sulėtinti procesą, SIEF nariai gali paprašyti, 
kad SFF atsisakytų savo funkcijų ir nustatyti 
jam atsakymo pateikimo terminą. Bet kuriuo 
atveju SIEF nariai gali apeiti SFF, galbūt 
naudodamiesi savo pačių informacinio 
teksto laukeliu išankstiniame SIEF 
puslapyje REACH-IT jie gali pateikti 
pastabas, arba gali naudotis ne REACH-IT, 
bet, galbūt, savo tinklalapiu ar svetaine. 

 
SIEF nariams patariama registruoti savo 
veiksmus, atliekamus sprendžiant SFF 
problemas. 

 
KAIP ELGTIS SU IŠANKSTINIAIS 
REGISTRUOTOJAIS ARBA SIEF 
NARIAIS, KURIE NEPATEIKIA 
ATSAKYMŲ 

Kai kurie SIEF teoriškai turi labai daug 
narių. Tačiau daugelis tų narių gali nuspręsti 
aktyviai nedalyvauti veikloje. Kraštutiniais 
atvejais kai kurios organizacijos gali 
neatsakinėti į el. laiškus arba duoti el. pašto 
adresai gali neegzistuoti. 
 
Jei įmonė neatsako į el. laišką, bandykite 
dar kartą; jei el. laiškas grįžta, bandykite 
siųsti faksu. Jei atsakymas negaunamas, 
nebereikėtų toliau stengtis susisiekti su jais, 
tačiau savo veiksmus reikėtų patvirtinti 
dokumentais. Primename, kad SIEF nariai 
turėtų turėti galimybę užmegzti ryšį, jei 
norėtų tai padaryti – jie gali nuspręsti į 
aktyvią veiklą įsijungti vėliau arba gali 
prisijungti prie SIEF kaip naujas dalyvis. 
Taip pat bus naudinga reguliariais 
intervalais atsisiųsti išankstinių registruotojų 
XML bylą ir pažiūrėti, ar nepakeisti ryšių 
duomenys. Prašom atkreipti dėmesį, kad 
laiškai gali būti filtruojami kaip pašto 
šiukšlės (angl. spam). 
 
Gali būti naudinga sukurti svetainę SIEF 
sudarymui ir pažangai dokumentuoti, leisti 
informacinį biuletenį ar paprasčiausiai 
pranešti apie svarbius dalykus el. paštu, 
kadangi visi SIEF nariai galės sekti 
pažangą. Svarbiausias dalykas – deramai 
pasistengus suteikti SIEF nariams galimybę 
aktyviai dalyvauti veikloje. Tokią galimybę 
pasirinkusiems nariams taip pat suteikiama 
galimybė prisidėti prie SIEF veikimo.  

 
JEI MANOTE, KAD ESATE NE 
TAME IŠANKSTINIAME SIEF 

Jei įrašėte savo medžiagos pavadinimą 
kitaip nei iš anksto registruodami padarė kiti 
gamintojai ir importuotojai, arba jei diskusijų 
apie tai, ar jūsų medžiaga ta pati, metu 
supratote, kad jūs neturite tokios pat 
medžiagos kaip kiti išankstiniai išankstinio 
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SIEF registruotojai, galbūt norėsite paieškoti 
kito SIEF ir prie jo prisijungti.  
 
Iš anksto registruojamų medžiagų sąrašas – 
naudinga priemonė ieškant tinkamesnio 
SIEF. Sąraše pateikiamos visos iš anksto 
registruojamos medžiagos, nurodant 
turimus identifikatorius, kaip antai EC 
numeris, CAS numeris ir cheminis 
pavadinimas su sinonimais. 
 
Radę tinkamesnį ar tikslesnį savo 
medžiagos (kurią REACH-IT tokiu atveju 
laiko „kita“ medžiaga) identifikatorių, galite 
pasinaudoti REACH-IT ir peržvelgti tokios 
„kitos“ medžiagos išankstinį SIEF. Tam 
jums reikia atnaujinti savo išankstinę 
registraciją įrašant tokią „kitą“ medžiagą į 
„panašių medžiagų“ poziciją. Iš savo 
medžiagos išankstinio SIEF puslapio 
galėsite patekti į tokios „kitos“ medžiagos 
išankstinio SIEF puslapį. Jūs nebūsite 
įrašytas į sąrašą kaip šio išankstinio SIEF 
narys, taigi jums reikia imtis iniciatyvos ir 
susisiekti su išankstiniais registruotojais bei 
paaiškinti, kad norite prisijungti prie SIEF. 
 

IŠANKSTINIŲ SIEF PADALIJIMAS 
AR SUJUNGIMAS 

Po narių diskusijų apie jų medžiagų 
vienodumą jums gali prireikti kai kuriuos 
SIEF padalyti arba sujungti.  
 
Tai gerai. Jei dalijate, svarbu laikytis 
Rekomendacijų cheminių medžiagų 
identifikavimui ir įvardinimui, registruoti 
sprendimą ir nurodyti jo priežastis. Mes 
siūlome naudotis „panašių medžiagų“ 
pozicija, kaip jau minėta, išankstiniam SIEF, 
prie kurio norite prijungti, peržiūrėti. 
 
Jei padalijus gaunamos dvi medžiagos, 
kurios, kaip sprendžiama, skirtingos, bet abi 
žymimos tais pačiais identifikatoriais, svarbu 
aiškiai dokumentais patvirtinti, kodėl 
medžiagos laikomos skirtingomis ir  kodėl 
bendras dokumentų pateikimas vienu metu 
laikytas negalimu.  
 
Įmonės raginamos peržiūrėti iš anksto 
registruojamų medžiagų sąrašą ir patikrinti, 
ar jų medžiaga neįrašyta sąraše daugiau 
kaip vieną kartą, galbūt šiek tiek kitokiu 
pavadinimu. SIEF sujungimas padėtų 

užtikrinti dalijimąsi duomenimis ir 
maksimaliai sumažintų tyrimų su gyvūnais 
poreikį.  
 

PAGRINDINIS REGISTRUOTOJAS 

Gali būti tik vienas pagrindinis registruotojas 
ir tik viena pagrindinio registruotojo 
medžiagos dokumentacija. Pagrindinis 
registruotojas paprastai yra įmonė, 
daugiausia susijusi su ta medžiaga – galbūt 
gamina didžiausią kiekį arba turi daugiausia 
duomenų. Nebūtinai ir viena, ir kita.  
 
Pagrindinis registruotojas skiriamas 
susitarimu SIEF viduje, o ECHA yra 
pateikusi rekomendacijas, kaip nustatyti, 
kas turėtų būti pagrindinis registruotojas 
(Rekomendacijos keitimuisi duomenimis, 83 
psl. 8.3 dalis). Svarbu dokumentais 
patvirtinti susitarimą, kuriuo skiriamas 
pagrindinis registratorius.  
Rekomendacijose yra nuoroda į galimą 
nustatytąjį mechanizmą, jei nėra savanorių: 
ES gamintojas arba importuotojas, kurio 
gamybos ar importavimo pajėgumai 
didžiausi. Primename, kad patys SIEF nariai 
turi tarpusavyje susitarti, kas vadovaus 
bendram dokumentų pateikimui. ECHA 
nespręs, kam turi tekti šis vaidmuo. 
 

SIEFS, KURIUOSE YRA 
KONSORCIUMŲ 

SIEF dalyvaujančios įmonės gali jungtis į 
konsorciumus ir rengti vieną ar kelias 
bendrai pateikiamų dokumentų dalis arba 
dirbti su keliais bendrai pateikiamais 
skirtingų medžiagų dokumentų rinkiniais 
(Rekomendacijos keitimuisi duomenimis, 
95–102 psl. 10.2–10.7 dalys).  
 
Nors tai gali būti ir veiksmingas darbo 
būdas, konsorciumo nariams nereikėtų 
pamiršti, kad jie turi ir bendradarbiavimo bei 
dalijimosi duomenimis su kitais galimais 
SIEF nariais iš išankstinio SIEF, kurie 
neįeina į konsorciumus, įsipareigojimų. 

 
DOKUMENTŲ PATEIKIMO LAIKAS 

Siekdama užtikrinti REACH reglamento 11 
straipsnio 1 dalies reikalavimų laikymąsi, 
ECHA rekomenduoja, kad pirmiausia būtų 
pateikta pagrindinio registruotojo 
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dokumentacija tam, kad būtų laiko patikrinti, 
ar dokumentai išsamūs ir suteikti 
registracijos numerį. Siekdama palengvinti 
šį procesą, ECHA iki metų pabaigos 
išplatins pavyzdį, leidžiantį įmonėms 
patikrinti, ar jų IUCLID 5 dokumentacija 
išsami. REACH-IT Duomenų pateikimo 
vadove 8 jau paskelbtos naujausios verslo 
taisyklės (kuriomis užtikrinama, kad teikiami 
dokumentai atitiktų procesą). Visa tai padės 
įmonėms parengti išsamią ir lengvai 
apdorojamą dokumentaciją ir sumažins 
poreikį rengti antrą dokumentų teikimo 
etapą. 
 
Kiti SIEF nariai gali teikti savo 
dokumentaciją priartėjus terminui.  
 
ECHA toliau aiškins apie pagrindinio 
registruotojo ir kitų asmenų dokumentacijos 
pateikimo laiką, kad užtikrintų galimybes 
pramonės atstovams laikytis registracijos 
termino ir vykdyti visus teisinius 
reikalavimus. 

 
MAŽAIS KIEKIAIS GAMINAMOS 
AR IMPORTUOJAMOS 
MEŽDIAGOS, KURIOMS 
TAIKOMAS ANKSTYVAS 
REGISTRACIJOS TERMINAS  

Jei gaminate ar importuojate mažiau kaip 
1 000 t medžiagos, jums registracijos 
dokumentų pateikimo terminas – 2013 ar 
vėlesni metai, jei jūsų medžiaga 
neklasifikuojama kaip turinti tam tikrų 
pavojingų savybių, nurodytų REACH 
reglamento 23 straipsnyje. Tačiau kai kurie 
išankstinio SIEF nariai galėjo nurodyti 
registracijos datą 2010 m. ir didesnį kiekį. 

 
Tokiais atvejais būtų priimtina, jei 
pagrindinis registruotojas ir kiti SIEF nariai 
turėtų laikytis tik vėlesnio termino, susisiekti 
su tais, kurie nurodė ankstesnį terminą ir 
sužinoti jų ketinimus. Jei jie neatsako, savo 
bandymus susisiekti reikia patvirtinti 
dokumentais. Jei atsakymo nėra, būtų 
tikslinga laikytis termino, kuris tinkamas 
kitiems SIEF nariams.  
 
Jei dokumentacija pateikiama anksčiau už 
kitus SIEF narius, joje reikės daryti 
pakeitimus, kad būtų atspindėtas vėliau 

vykstantis bendras dokumentų teikimas. 
 

PASITRAUKIMAS 

REACH reglamente įmonėms leidžiama tam 
tikromis aplinkybėmis, kurios turi būti 
patvirtintos dokumentais, pasitraukti ir 
nebeteikti kartu dokumentų. 
 
Pasitraukti nusprendusios įmonės turėtų 
žinoti, kad turi pagrįsti savo veiksmus ir kad 
vis dar turi įsipareigojimų kaip SIEF narės. 
Įmonės turėtų žinoti, kad pasitraukdamos 
turės mokėti didesnį mokestį, o dokumentai, 
iš kurių teikimo pasitraukiama, greičiausiai 
bus peržiūrimi ir vertinami vėlesniame 
etape. 

 
DUOMENŲ NUOSAVYBĖ 

Rengiantieji dokumentus neturi manyti, kad 
paskelbta informacija REACH registracijos 
tikslais galima naudotis nemokamai, nors 
gali būti įmanoma pasinaudoti skelbto 
straipsnio turiniu kokiu nors kitu būdu. 
Būtina sužinoti apie tam tikrus nacionalinius 
autorių teisių ir (arba) duomenų apsaugos 
įstatymus ir jų laikytis.  
 

KITA INFORMACIJA 

Nuorodos į dokumentus ECHA svetainėje: 

• Guidance on data sharing 

• List of pre-registered substances 

• Guidance for identification and naming 
of substances under REACH 

• Data Submission Manual 8 

• REACH Regulation 
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